Förbundsstyrelse protokoll nr. 8/2011
Datum
Tid
Plats

Fredagen den 21 oktober 2011
Kl. 18.00 - 21.00
Scandic Malmen, Stockholm

Närvarande

Ordförande Urban Andersson, Jadranka Plese, Michael Bergman, och
Dejan Brajic

Anmält förhinder

Monica Ernekrans

Adjungerade

Marie Constantinou och Javier Escalante

1. Dagordningen
Dagordningen godkändes.
2. Justerare
Till justerare utsågs Jadranka Plese.
3. Föregående protokoll
Förbundsstyrelseprotokoll nr. 7 lades till handlingarna.
4. Rapporter
Urban Andersson rapporterade från karate VM i Malaysia, noterades att Mia Karlsson kom
till kvartsfinalen i kata. Vidare noterades att Birgitta Lindblom och Azem Barakovic
närvarade WKF:s coach licensering.
Noterades att förbundets första distriktstävling kommer at äga rum den 12 november 2011 i
Göteborg. Arrangören är Karate Klubb Samurai Dojo.
Noterades att Jadranka Plese har utsetts till förbundets representant i RF:s LOK-stöd
utredningsgrupp. Vidare noterades att RF:s valberedning utsett Bettan Andersson som
kontaktperson gentemot förbundet.
Javier Escalante rapporterade från möte med RF elitidrottscentrum den 5 september samt
möte med Sport Campus Sweden den 5 sept. Noterades att förbundet bara har en elev kvar,
i SCS.
Noterades att Förbundets Generalsekreterare Javier Escalante fick Finska Karateförbundets
högsta förtjänsttecken i guld för hans insatser med utveckling av Finska förbundets domarkår
och tävlingsverksamhet. Förtjänsttecknet utdelades av förbundets ordförande Kari Koskinen.
Marie Constantinou rapporterade från SF dialogen med RF den 10 oktober.
Noterades att idrotten karate finns i samlingen av Max böckerna som används i skolor och
förskolor runt om i Sverige.

5. Ekonomi
Michael Bergman redovisade för det ekonomiska läget per den sista september 2011.
6. Invalshandlingar
Beslöts att godkänna inval av följande förening:
Norrköpings sportkarate IF
Sanshin Kan Södermalm Karateklubb
IF Nacka Kyokushin Karate Kai
7. Kommittékonferens
Styrelsen gick igenom agendan till kommittékonferensen. Noterades att 24 deltagare kommer
att närvara.
8. Förbundsstyrelseledamöterna och andra uppdrag
Styrelsen diskuterade frågan om dubbla uppdrag bland styrelseledamöterna.
9. Domarkommitténs sammansättning
Beslöts att, enligt tidigare fasställda direktiven, utse Jane Schörling som ordförande i
domarkommittén. Ledamöterna i kommittén är Ove Viggedal, Fredrik Ålander, Peter Sahlberg
och Javier Escalante.
10. Marie Constantinou anställning
Beslöts att tillsvidareanställa Marie Constantinou som förbundets kanslist på 75 %. Maries
tillsvidareanställning gäller fr.o.m. den 1 november 2012.
11. Förbundsstämman 2012, mötesordförande
Beslöts att inbjuda Erik Åsbrink som mötesordförande på förbundsstämman 2012.
12. Införande av Shitei kata i samband med SM
Noterades domarkommitténs önskemål om att införa Shitei kata i samband med SM
tävlingar. Beslöts att, fr.o.m. den 1 januari 2012, införa Shitei kata vid Svenska mästerskapet i
karate.
13. WKF:s nya regelverk för Kumite-tävlingar
WKF kommer att fr.o.m. den 1 januari 2011 införa ett nytt regelverk för kumite. För att
förbereda utövarna, coacher och domarna för kommande nationella och internationella
tävlingar beslöts att införa det nya regelverket redan vid karate SM 2011. Uppdrogs åt
domarkommittén att i samband med SM anordna ett seminarium för coacher, domare och
tävlande.
14. Domarkommitténs äskande av extra medel i samband med kommande SM
Domarkommittén har till förbundsstyrelsen äskat 10 000 kr för att sammankalla ansvariga
distriktsdomare till kommande SM i Botkyrka för utbildning i nya WKF:s regelverk. Beslöts
att godkänna Dk:s äskande. Genom förbundsstyrelsens beslut riktas en direkt uppmaning till
domarkommittén att vid sammankallandet förbereda ansvariga distriktsdomare så att de på
egen hand kan genomföra distriktsdomarutbildningar.
15. Klagomål från Västra Karateförbundet
Noterades brev från Västra Karateförbundet innehållande klagomål mot en medlem i
förbundet. Beslöts att lämna ärendet utan åtgärd.

16. Tävlingskommitténs uppdrag (EM i Sverige)
Dejan Brajic redovisade tävlingskommitténs slutsatser gällande eventuellt EM arrangemang i
Sverige. Uppdrogs åt tävlingskommittén att inkomma med en specificerad kostnadskalkyl
samt bakgrundsdata från de nordiska länder som har haft EKF/WKF mästerskap.
17. Kyokushins regelverk samt distriktstävlingar i kyokushin
Beslöts att godkänna föreslagna ändringar i Kyokushins regelverk samt de nya reglerna för
distriktstävlingar inom kyokushin. Uppdrogs åt kansliet att kontakta Kampsportsdelegationen
och kontrollera om det behövs ett nytt tillstånd för de föreslagna ändringarna.
18. Förbundets 50 års jubileum
Noterades att svensk karate fyller 50 nästa år. Beslöts att bilda en arbetsgrupp med uppdrag
att arrangera fyrandet.
19. Avslutande av mötet samt datum för nästa FS-möte
FS-9: fredagen den 2 december, kl. 18.00 på Scandic Hotell i Kungens Kurva.
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